FREGUESIA DA BRANCA
Rua do Mundo Novo, n.º 1 - Laginhas
3850-576 BRANCA ALB
Tel.: 234 548 328

Fax.: 234 548 107

ASSEMBLEIA DE FREGUESIA
ATA N.º 17 - 2017/2021

Sessão Ordinária de setembro de 2020
Aos vinte e quatro dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte, no
Salão Nobre da Junta de Freguesia, pelas vinte e uma horas, reuniu a Assembleia
de Freguesia da Branca, presidida pela sua Presidente, Sandra Margarida Pereira
Marcelino, secretariada pela primeira Secretária, Eugénia Liliana Rios Viegas, e pela
segunda Secretária, Sónia Cláudia Silva Tavares, com a presença dos seguintes
membros: Jorge Aurélio Silva Almeida, Nuno Miguel Fernandes Silva, Marisa
Abranches Almeida, Milton César Lopes Silva e Luís Serafim Baptista da Silva, do
CDS/PP; António Daniel Pinto Rios, do PSD. -------------------------------------------Pela Junta de Freguesia estiveram presentes o Presidente, José Carlos Estrela
Coelho, o Secretário, José Manuel Sousa Soares e o Tesoureiro, Daniel Aguiar da
Silva Pintor. ------------------------------------------------------------------------------Declarada aberta a sessão pela Sra. Presidente da Assembleia, deu-se início à
análise dos assuntos agendados para a presente Sessão, conforme Ordem do Dia,
que se transcreve: -----------------------------------------------------------------------A)

Renúncia de mandato e eleição de 2º Secretário da Mesa; ------------

B)

Expediente e informações a prestar pela mesa; ------------------------

C)

Período antes da Ordem do Dia; -----------------------------------------

D)

Período da Ordem do Dia: ------------------------------------------------

1. Apreciação e votação da ata da Assembleia anterior; -----------------------2. Apreciação da Informação Escrita do Senhor Presidente da Junta de
Freguesia sobre a atividade desta e da situação financeira da freguesia; -3. Apreciação da Informação Escrita do Senhor Presidente da Junta de
Freguesia sobre as medidas tomadas face à pandemia da doença Covid 19
- Lei 6/2020, de 10 de abril; --------------------------------------------------4. Apreciação e Votação da Proposta de Adesão À ANAFRE; ------------------5. Apreciação e votação da Proposta de Alteração de Topónimo; --------------
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6. Aprovação em minuta dos pontos 4 e 5, para efeitos da sua imediata
executoriedade, conforme artigo 57º, número 3 da Lei n.º 75/2013, de 12
de setembro; ------------------------------------------------------------------E) Período de intervenção do Público. -------------------------------------------A) Renúncia de Mandato e Eleição de 2º Secretário da Mesa; ----------A Presidente da Mesa informou que o 2º Secretário, Carlos Manuel Almeida
Silva, apresentou a renúncia ao seu mandato, pelo que se tornou necessário
proceder à eleição de um novo 2º Secretário. Uma vez feita a votação, por
escrutínio secreto, resultaram as seguintes votações: --------------------------------- 7 (sete) votos: Sónia Tavares; -------------------------------------------------- 1 (um) voto: Milton Silva; ------------------------------------------------------- 1 (um) voto: Luís Serafim Silva. ------------------------------------------------Pelo que, tendo sido eleita a membro Sónia Tavares, tomou o seu lugar na
Mesa, tendo-lhe a Presidente desejado um bom trabalho nesta sua nova função. --B) Expediente e informações a prestar pela Mesa-----------------------A Presidente da Mesa informou não haver expediente ou informações a
prestar no período em apreço. ----------------------------------------------------------C) Período antes da Ordem do Dia ------------------------------------------ Nuno Silva (CDS) - felicitou a Junta de Freguesia e a ARMAB pela
celebração do 100º aniversário do Sr. Manuel Lopes; elogiou: a colocação do
Baloiço do Julião, junto à Capela de São Julião, no Chaque, e dos dispensadores de
álcool gel nas escolas; a nova campanha de escavações no Monte de São Julião e a
branquense Sónia Dias, pelo seu Livro "Bia, a Fada da Magia". Questionou ainda
como decorreu o início do ano escolar nas escolas da freguesia e se vai avançar o
processo para retirada das coberturas de fibrocimento, com amianto, na Escola EB
da Branca. Qurestionou também se o executivo prevê adoptar outras medidas na
luta contra a COVID 19. -----------------------------------------------------------------Concedida a palavra ao Presidente da Junta de Freguesia, o mesmo
referiu que o aniversário do Sr. Manuel Lopes foi um grande orgulho para o próprio
e para a família, elogiando o envolvimento da ARMAB naquela homenagem simples,
mas simbólica. Quanto à colocação do baloiço, esclareceu que foi feita pelos
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colaboradores da Junta, tendo havido custos apenas com a aquisição dos respetivos
materiais. Relativamente às escavações no Monte de São Julião, agradeceu à
Câmara Municipal por mais esta campanha, acrescentando que se está a tentar
encontrar um espaço no próprio edíficio da Junta para acolher e exibir os achados
encontrados ao longo das sucessivas campanhas de escavação. Referiu que a
colocação de dispensadores de álcool gel nas escolas foi mais uma das medidas
adotadas contra a Covid 19, sendo que apenas a poucos dias do início das aulas é
que a DGS publicou as medidas necessárias o que dificultou o trabalho da Junta.
Acrescentou que este ínicio de ano foi o mais dificil de sempre dos seus executivos
porque houve muitas solicitações de última hora por parte dos professores, o que
implicou que os funcionários da Junta tivessem andado a trabalhar nas escolas
constantemente desde o início do mês de setembro. Quanto à retirada do amianto
da Escola EB da Branca, informou que foi aprovada uma candidatura da Câmara
Municipal para esse efeito, pelo que os trabalhos poderão começar entretanto. ----D) Período da Ordem do Dia ------------------------------------------------1. Apreciação e votação da ata da Assembleia anterior -----------------A Presidente da Mesa esclareceu que, como habitual, a proposta da ata foi
enviada com a devida antecedência a todos os membros para que pudessem
apresentar sugestões de alteração, sendo que não foram apresentadas quaisquer
sugestões. Informou ainda que, nos termos da lei, na votação da ata só poderão
intervir os membros que estiveram presentes na respetiva sessão. De seguida,
passou-se à votação. --------------------------------------------------------------------VOTAÇÃO: Posta a votação, foi a mesma ata aprovada por unanimidade.
Não participaram na votação, por não o poderem fazer nos termos acima descritos,
os membros Luís Serafim Silva, do CDS-PP e António Rios, do PSD. -----------------2. Apreciação da Informação Escrita do Senhor Presidente da Junta de
Freguesia sobre a atividade desta e da situação financeira da freguesia ---O Presidente da Junta de Freguesia esclareceu que a informação prestada
é completa e transparente, sendo que a situação financeira da Junta é estável.
Prestou um sentido agradecimento ao Sr. Zeferino que deixou o seu posto de
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trabalho no início do mês de agosto, mais se disponibilizando para prestar os
esclarecimentos necessários aos membros da Assembleia. ---------------------------Não havendo intervenções a registar passou-se ao ponto seguinte. -----------3. Apreciação da Informação Escrita do Senhor Presidente da Junta de
Freguesia sobre as medidas tomadas face à pandemia da doença Covid 19 Lei 6/2020, de 10 de abril; -------------------------------------------------------O Presidente da Junta de Freguesia referiu que dado que os números
foram, e felizmente, sempre muito baixos não foi necessário tomar medidas tão
fortes como anteriormente, reportando-se apenas à colocação de luvas e
desinfetante para mãos nos multibancos e cemitério. Informou que ainda há
máscaras sociais disponíveis para ser entregues, bastando que se solicite na Junta
as mesmas. ------------------------------------------------------------------------------4. Apreciação e votação da Proposta de Adesão à ANAFRE; ------------Concedida

a

palavra

ao

Presidente

da

Junta

de

Freguesia

para

esclarecimentos iniciais, o mesmo referiu que, quando em 2013, o primeiro
executivo do CDS iniciou funções e precisou de apoio daquela entidade para
resolver alguns problemas detetados na ocasião, a ANAFRE não o prestou porque
havia quotas em atraso; então decidiu-se suspender a inscrição. No entanto, no
presente entende-se oportuno voltar a ser associado porque as alterações
legislativas e de procedimento são muitas e há vantagem nessa adesão. Em termos
de custos, o valor da quota anual é de cerca de € 550,00 (quinhentos e cinquenta
euros), correspondente a 0,7% do valor do FFF. --------------------------------------VOTAÇÃO: Posta a votação, a Proposta de Adesão à ANAFRE foi aprovada por
unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------5. Apreciação e votação da Proposta de Alteração de Topónimo; ------O Presidente da Junta de Freguesia esclareceu que se trata do Beco das
Lages, nas Laginhas. --------------------------------------------------------------------- Jorge Almeida (CDS): questionou se a população daquela rua foi ouvida a
propósito desta alteração. ----------------------------------------------------------------
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O Presidente da Junta de Freguesia esclareceu que não se tinha ouvido a
população porque não houve essa necessidade uma vez que o trabalho feito
anteriormente estava muito bem feito. ------------------------------------------------VOTAÇÃO: Posta a votação, a Proposta de Alteração de Topónimo foi
aprovada por unanimidade. -------------------------------------------------------------6. Aprovação em minuta dos pontos 4 e 5, para efeitos da sua
imediata executoriedade, conforme artigo 57.º, número 3 da Lei n.º
75/2013, de 12 de setembro. ----------------------------------------------------VOTAÇÃO: Posta à votação, foi aprovada a ata em minuta por unanimidade.
--------------------------------------------------------------------------------------------E) Período de intervenção do Público -------------------------------------Pediu a palavra Óscar Mortágua, das Eiras, referindo que tendo sido alvo de
alargamento a Rua da Cerâmica, no Outeirinho, devia haver uma intervenção
idêntica na parte superior dessa rua, logo após a EN1, junto aos terrenos da antiga
cerâmica. Questionou ainda se os terrenos para o parque da vila já estão todos
adquiridos ou se há algum processo judicial que o possa impedir. -------------------Milton Silva, na qualidade de professor na Escola EB da Branca, agradeceu à
Junta de Freguesia ter permitido que os seus colaboradores executassem alguns
trabalhos naquela escola, embora não fossem competência da Junta. ---------------Respondendo, o Presidente da Junta de Freguesia disse já ter recebido o
agradecimento da Escola pela execução desses trablhos; assim como a Irmandade
de Nossa Senhora da Aflição também agradeceu as limpezas do espaço da Capela
por altura da festa religiosa. Quanto à Rua da Cerâmica, disse que a obra já
executada era muito precisa e beneficiou todo o lugar do Outeirinho, sendo que
quanto à situação dos terrenos da antiga cerâmica não dispõe de informação
adicional à que já anteriormente foi sendo prestada. Quanto aos terrenos do futuro
parque da vila disse saber que a Câmara Municipal tem vindo a adquirir vários lotes
ao longo destes anos, mas pensa que será difícil os trabalhos poderem ter início
antes do final do final do presente mandato. -------------------------------------------
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Nada mais havendo a tratar, a Presidente da Mesa agradeceu a presença de
todos, dando assim por encerrada a sessão eram vinte e duas horas. ---------------Para constar e para os devidos efeitos se lavrou a presente ata, que vai ser
assinada pela Mesa. ----------------------------------------------------------------------

A Presidente da Assembleia de Freguesia
__________________________________________________________
A 1ª Secretária
___________________________________________________________
A 2ª Secretária
___________________________________________________________
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